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€,r.* Clicrulcs

A <Fdbrica de Paredes>>, fundada no dno de 1917, conseguiu impôr o seu mobilitÍrio escolar
a todo o país e parte do ultramar eftt tnenos de 15 anos.

As suas ztendas têm aumentado progressivamente, conseguindo fabricar-se 150 a 200 cartei-
ras escolares por dia. Os modêlos da "Fdbrica de Paredes> foram moldados nos da Fdbrica Atbino de
Matos, P. & Barros, L.da, de Freamunde; os tëcnicos foram recrutados tambêm naquela fdbrica, po-
dendo assim a <<Fdbrica de Paredes>> dizer-se com orgulho umd das maiores fdbiícas de mobiliririo
escolar do país. A <Fdbrica de Paredes>> cometeu. um êrro de início : - abdicou dos seus direitos de
rtenda directa ao público, em favor de casas reaendedoras e assint ...... aiu o mobilidrio escolar saído
de suas oficinas ser premiado ent otirias exposições, ouviu elogiosas referências, feitas por professores
insignes, a solidez e bôa apresentaçã.o de suas carteiras escolares e a perfeiçõo e rigorosas linhas dos
seus sólidos geomëtricos.... o nome da <Fdbrica de Paredes>> sempre ficou no anonimato, porqae os
contratos o exigiam. ,rDura lex, sed lexr.

Terminaram os contratos firmados, sempre respeitados religiosamente, podendo a ,<Fdbrica de
Paredes>> iniciar d.s saas vendas directanr.ente ao públiìo e por preços mui oaitaiosos. A <rFribrica de
Paredesrr, sabe antecipadamente que o seu catdlogo aai desagradar a algumas-pequenas fdbricas ou
oficinas do país qae, d sombra dos lucros com que os Ex.mos ràvendedores sobreiarìegam õ mobilitirio
escolar, tinham conseguido oender os seus artigos, embora imperfeitos e de menos garantia. Não pode,
contudo, a <rFtíbrica de Paredes> priaar-se do díreito de tender directamente ao ptiblico e por preços
que habilitem até mesmo as escolas menos dotadas a adquirir mobiliario moderno,- higÌënico- e pèdagó-
gicamente construido por preços módicos.

A sitaação da "Fribrica de Paredes>>, ctr sua orientaçã.o técnìca, o seu pessoal habilitadissimo,
o,s seus maquinismos modernos, os seus stocks de madeiras sêcas - tudo concarre pard. que possa ,uen-
der o seu mobilidrio escolar em optímas condições de preço e esmeradalmente fabricado.'

Pela <FÁeRrcA DE PAREDES',

Á Çetârcia

iï
l

i
i)
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O&serw{ctes

Os ruodêlos de carteit as escolares da "Fcíbrica de Paredes, sdo desttoonÍaaerc.

Ocufanc uno peqweno es|aço e são de ftícil condwção.
As diferentes peças são deuitlaneente uuweradas, nã.o kri difcwldade na ruon-

tagem das carteiras, A ewbalagewt do rnobilidrio escolar custa to olo pot, aia terres-
tre e t5 'f o lara aia ruaritirna,

A "Feíbrica de Paredes>> tetn caruinhetas coytdwzindo ao destino o wobilicírio
escolar coru ncwita econonaìa. Sempre qwe o trans/orte seja feiío enc cawinketa a ewt-

balagern é fornecida gratuitarnemte, aisío que é deaolaida à Fâbrìca pela neesrna uia.
Os preços indicados neste catcílogo uigoraru até ao fm do ano de rgjr, Po-

dendo depoìs ser. alterados segwndo as circunstâ.ncias. Todos os ncodêlos de caríeiras
escolares se podena construir ew't, qualqwer rnadeira e coln d.s alterações que os [*.mos
clientes ordenarew, Para qwe as dinaensões das carteiras sejaru. sernpre adqwadas ao
desenaoluirnento físico dos alwnos. pedirnos aos Er.mo" clientes o faaor de nos iwdiea-
reln &s idades das crianças ã, que as carteìras se destinaw.

(j

j
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O qír,e o çetíi,k çW contew e q,

Ardósias de varias côres, tamanhos
e modêlos L

!ï
r1

I

1

Balanças
Baldes de esmalte
Bandeiras nacionais
Barómetros
Bússolas

Cadeiras
Caixas métricas
Canoas
Cattas geográÍicas
Carteiras escolares
Carteiras infantis
Cavaletes /-
Colchas para colégios
Compassos
Contadores
Craveiras

í(

ttia-se O Cqrciloq& e cwNconlem-Ee ú.s Wçrts

,,firi&ci(s, de ?.aaedas* (rcwe*e t

Dons de Frebel
Escalões
Escarradores
Esleras
Esquadros
Estantes
Estiradores
Estojos
Fauteuils
Giz
Globos
Imans
Jarros de esmalte
Lavatórios de ferro
Mapas
Métodos de Frebel
Mesinhas para colégios

Microscópios
Móveis
Modê1os
Paletas
Ponteiros
Pranchetas

Quadros históricos

Quadros de leitura

Quadros pretos (lousa)
Regua

Qelógios de parede
Saboneteiras
Sólidos geométricos
Suportes para mapas
Termómetros
Tinteiros
Toalhas para escola, etc., etc. .

5_



tls,rco de waMliárúrt e matctíial, ü.úkticct

Carteiras

Secretária

Cadeira de braços

Quadro preto ou ardósia

Giz
Cavalete

Colecção de quadros de leitura

Mapa de Portugal

Esquadro, Compasso, Régua e transieridor para lousa

Contador

Mapa das Colónias

Mapa Insular

Mapa de pêsos e medidas

Caixa métrica

I-avatório completo

Mapa do corpo humano

W,uÃ. a ünonla4rc,ún de uúna, eÃcrtle

Escarrador

Duas cadeiras simples

Mapa-múndi

Mapas das cinco partes do mundo

Bandeira nacional

Estante

O mapa dos chefes de Estado

O mapa dos descobridores e navegadores

Uma colecção de quadros histó,ricos

Um relógio de parede

Uma colecção de quadros morais

Ponteiros ( )
Uma esfera armilar

Um termómetro

Uma bússola

Um iman

lJm barómetro

{,}

6



filnice de l,nct&íLiíí,úo e wareilsl, esqtlar

Mobiliário e Material didáctico paÍa as escolas infantis

Fig. 1-Mêsa infantil simples, mas muito sólida, usada em grande
númere de. escolas infantis.

Fig. 2-Carteira infantil
própria para dois alunos. Os

tampos tomam a posição ver-

tical, escondendo-se por de-

trás da mêsa e descendo quási

até ao pa-

vimento,
graças a

um disposi-

tivo em fer-

ro forjado,
podendo

Fig. 3

Em pinho:- 7$60
Em mogno:-10$00

assim ser utilizados alternadamente os tampos de

madeira ou as lousas, como indica a gÍavuÍa. Esta

mêsa tem duas gavetinhas.

ír

Fig. I
Em plnho: - 22$00

Em mogno: - 32$00

Fig. 3- Cadeirinha para os alu-

nos das escolas infantis, construida

com muita segurança. O assento é

de madeira.

s.=Ë( r*
Ãe; ( em

e"E( Em
Ã=: (Em

Fig. 2

pinho : - 70$00
mogno: - 90$00

pinho: - 40$00
mogno: - 52$00

-7



"ni,&úEe do ?nred,e^t" - 9,gredot (fraaco)

Fig. 4 - Secretária própria para proÍessor das escolas in-

ïantis. O tampo levanta e firma-se em qualquer altura por uma

simples esfera de madeira ou ferro, podendo assim toda a classe

vêr nitidamente os tra-

balhos expostos pelo

professor.

Fig. 5 - Estante
para arrecadação c1e

material Frcebeliano e

Montssoriano.

Ld'

(t
Fig.

Em pinho:
Em mogno:

4

- 80$00

- 105$00

I O ,.Fcibr.ica de

I po*, qwe ftbrica
Par.edes, foi a prinaeira e ó a ttnìca oro

tnobilicÍrio inJaníil ncoderno e riaalisando

cont. o esírangeiro
Fig. 5

Em plnho: - 120$00
Em mogno: - 150$001

8_



rtín&ílíáiut e TWeteúe(, Escrtlse

Fig. 6

Material Frebetriano-Dons de f'rebel
1.o Dom-Caixa contendo 6 bolas em côres di-

ferentes.
2.o Dorn - Caixa contendo 2 cubos, I cilindro e

uma esfera com travessa e suportes.
3.o Dom - Caixa contendo B cubos.
4.o Dom - Caixa contendo o cubo dividido em

B primas.
5.o Dom - Caixa contendo 10 cubos inteiros, 4

I cubos divididos em 2 prismas e 2 cubos divididos
em 4 prismas pela diagonal.

6.o Dom - Caixa contendo 12 prismas inteiros, 4
divididos transversalmente e 2 longitudinalmente.

7.o Dom - Caixa contendo mosaicos de madeira
nas côres do 1." Dom.

a.) 4 quadrados grandes e 16 quadrados pe-
quenos ;

b) B triângulos rectângulos grandes e 32 pe-
quenos ;

c) B triângulos equiláteros grandes e 32 pe-
quenos ;

d) 16 triângulos escalenos médios;
e) 24 triângulos isósceles peqüenos.

B.o Dom - Caixa contendo 60 ripas de madeira,
nas côres do 1.o Dom.

9.o Dom-Caixa contendo 100 pausinhos redon-
dos nas côres do 1.o Dom:-50 de 10 cm. e 50 de
15 cm. .

i0." Dom-Caixa contendo 4 círcuios, B semi-
-círculos, 16 quartos de círculo grandes, B semi-cír-
culos e 16 quartos de círculo pequenos, em arame
de latào.



"g/í&úEq de ?nrndpE" - TÃeedns (oarco)

PFitËÇo:
A colecção completa, sendo cada Dom encerrado

numa elegante caixinha de pinho: 190$00.

Com caixas em mogno: 205$00.

O material dos Dons é fabricado em madeira de

plátano e amieiro.

Mobiliário e Material didáctico para escolas
primárias e liceus

Fig. 7
Em pinho: - 30$00

Em mogno: -55$00

Fig.7 -Carteira 
para dois alunos com tampo e

banco fixos, usada nas escolas primárias.

Esta carteira é fixa, podendo construir-se des-

montavel, sendo o seu custo de mais 6$00.

( .:,

Comprar
bricante

dìrcclantertÍa ao fa-
é larcrar So or,t. noa'is

por cento.I

I
I

ì

Fornecemos orçamentos para todo o mobiliário
e material escolar, ocupações de Frcbel, material

Montssoriano, etc.

Lousas paÍa escolas inlantis

A "Fabrica de "Paredes" fornece lousas de l.u
qualidade para revestimento de paredes de escolas

infantis, ao preço de 30$00 cada metro quadrado"

(,)

to



',híaltlifun e 'lllarcM, €Ãc&lae

),

Fig. B - Carteira para dois alunos, com tampos semi-articu-
lados e banco Íixo. Desmontavel, muito elegante e usada em

grande número de escolas do país.

A ,rFcíbrica de Paredes>> tenl, ofcinas pról>rias de serra-
lh.aria;-garantia do bom. acabawenío e solides das carteiras

wontadas enc ferro.
I

l

)j

Fig. 8

Em pinho: - 45$00
Emmogno:-70$00

Fig. I - Carteira própria para dois alunos, com tampos
semi-articulados e banco fixo, montada em ferro forjado conl
as pernas em viga H.

E' o modêlo preferido pelas escolas primárias das vilas e ci-
dades e pelos melhores colégios do país.

It

Fig. 9

Em pinho: - 65$00E;ï;il;,-wffi {ì,,
lfr";

"6P-e g



"5.ci&eíça. de 9.agedcE" - tnredes (oouc(,)

Fig. I0- Carteira com caixa para livros, tampo e banco
articulados, própria para salões de estudo.

Para dar maior capacidade à caixa costuma f abricar-se
assentando a base da caixa sobre a perna de ïerro forjado. Um
travessão de madeira que liga as pernas da carteira torna este
modêlo absolutamente sólido e duradouro, resistindo às traves-
suras dos alunos mais irrequietos e serve paÍa apoio dos pés
dos alunos.

(.ü

Fig. l0
gsE ( Em pinho:
À'ãt (Em mogno:

s.gÉ( Empinho:
Ã€i ( rm niogno:

- 65$00

- 90$90
ç,)

caixa para livros, montada
grande elegância, usada
paiticulares. Este modêlo

- 85$oo

- lro$00

em lerro forjado.
nos..colégios de
foi premiado na

Fig. 11-
Carteira tr,ró-
pria para um
aluno, com

E'um modêlo de
luxo e em casas

última exposição.

'12

Fig'

Em pinho:
Em mogno:

n
- 70$00
- 95$00



ílifuií, e 'llls.teriel, €,sqtlan

))

Fig. 12 -Carteira montada em ferro

fundido. A cadeira dá um quarto de volta.

Tanto a cadeira como a carteira tomam

posições diferentes de harmonia com as

idades ou desenvolvimento do aluno. O
tampo toma a posição horisontal ou a

inclinação que se desejar.

Fig. 13

Em pinho: - 45$00
Em mogno: - 60$00

Fig. 12

,',"1,ïËll;- $

Fig. 13- Cadeira-carteira, própria para aulas dos cursos supe-

riores ou das classes mais adiantadas dos liceìs. E' cómoda e forte,
sendo o braço direito uma espécie de mêsa, permitindo ao aluno
tomar apontamentos sobre a prelecção do professor.

r3



" gd&ciga de AaredÊs" - ÌnredB,s (os'Í,)

Fig. 14

Em pinho: - 65$00
Em mogno: -90$00

clientes indicarem. Os preços das carteiras entendem-se para
os tamanhos adequados a idades até aos 14 anos (inclusivé).
Para os alunos de 15 a 18 anos custam mais 10 o/o. Para'os
alunos adultos custam mais 20 "/,.

Fig. 15- Fauteuil - Grupo de fauteuils com bancos mó-
veis, próprio para cinema ou teatro. Podem agrupar-se con-
Íorme a conveniencia.

Fig. 14- Cadeira-carteira, própria para dois alu-
nos. - Semelhante ao modêlo da fig. 13.

| Á "Fabrica de Paredes> fabrica carteiras esco-

I i;,,; 
-,í, 

;;í;,; ; ;; ;; i ; ;;' ;,* ü n í" * o d u i, o.
I'J

Os modêlos apresentados neste catálogo são ape-
nas os que têm gosado de maior preferência, po-
dendo contudo sofrer as alterações que ss fis.mos

Fig. l5

cada rogar 
[ "i;ïi:'J,l:;_i3$33

(í

(1

14 ---



oltiliário e 'lïlate*tal, €scrtlan

,ì

Fig. 17 - Mêsa-secretária própria para professor.

DIMENSÕES:
Comprimento.... 1-,15
Largura... 0-,55
Altura ..0^,75

Fig. 16 -Estirador para

toma qualquer posição.

Fig. 17

Em pinho:-55$00
Em mogno: - 75$00

desenho. O tampo levanta e

Ì)

Fig. 16

Em pinho: - 65$00
Em mogno: - 90$00

Visitai as rttclltorcs cscolas do país. Se o 
]

rnobìlicírìo uos agradar, indagai a proce- 
I

dência:-foì fabricado pela ,,Fdbrica de 
l

Paredesrr, 
]

15_



"Íli,hoira de ?,qrnigg," - 9,g&el,B^s (CIowo)

Fig. 18- Secretária com balaústres, própria para
sores.

DIMENSOES:
As mesmas da fig. 17

A. A. Pereira (médico).

tampo de oleado,

Fig. 19

Em pinho: - 130$00
Em mogno: - 180$00

Opiniões dum protessor e médico ilirstré:
...... "Os Nossos técnicos são de uma comproaad.a competên-

cia, podendo com justíça afirmar-se qüe no paìs sti a Fábrica Al-
bino de Matos, P. & Barros, L.da, de Freamunde, pode equiparar-se
à Vossa,

proïes-

(ú

Fig l8
Em pinho: - 90$00

Emmogno:-120$00

Fig. 19 - Secretária-ministro com

própria para professores ou escritório.

(;
DIMENSÕES:

Comprimento ..........., 1rn,20

Largura ... ...... ... 0-,60
Altura 0^,75

l6



Uliáú& e mekrial ts$l,ar

)

A .rFcíbrica dc Paredes>> tent, wm c,olossal stoch de madeiras sêcas. Tados
os rnóaeis constaníes deste catcílogo podern ser constrwidos na madeira qwe

Em madeira de castan n:"y:*" ,n:T:;Í:'í;'n#0,,o*o, pa'ì7à usadeir..a c{e

,nogno. E.w"rnobil'ias ele qwarío, sala de jantar, escrittírio, etc., tem wrn aariado
sortido serupre moldado no que kcí dc mais moderno e elegante.

Peçanr. desenkos e orçancentos.

Fig. 20 - Secretária-ministro
de oleado.

DIMENSÕES

Compriment"... ... ... ...
Largura : .. :Altura ............

Fig. 2l
Em eucalipto: - 16900
' Em mogno: - 21900

Fig. 21- Cadei-
ra muito forte com
fundo gravado.

com tampo

1-,30
'o*,65
'g^,75

ìj

Fig. 20 ,

Em ptnho:-240$00
Em mogno:-320$00

N. B.-A rrF(íbrica'de 'Pquades> executa",ntobütíiio de

qualqwer gtínero ow estilo. As stns stcretcÍrias ourcri-
cctncts cotn esteira têtn "r,nerecido as ntel/torcs referêttrias.

t7_



"fri.húca de ?nÍnncs" - Ìn&ed&s @ouro)

Mapa de Portugal, por <N. Junioru .

Mapa de Portugal, pqr ,1O. Cabraln.
Mapa de Portugal, por <Forest,
Map? de Portugal insular, por uN. Ju-

nlor>
Mapa de Portugal insular, por ..J.

Vieira>
Mapa de Portugal Ultramarino, por <J.

Vieira>
Mapa de Portugal Ultramarino, por uN.

Junior>
Mapa-múndi em dois hemisférios, por

<Forest>
Mapa-múndi planisferio, por <Forest>.
Mapa da Europa, por *Forest>
Mapa da Asia, por uForest>.
Mapa da Africa, por <Forest). . . . .

Mapa da América do Norte, por uFo-
rest>.

Mapa da América do Sul ou Brasil, por
<Fore'Stu

Mapa da Oceània, por *For€St,. . .

Mapa histórico dos chefes de Estado
desde D. Afonso Henriques até ao
actual presidente da República.

20$00
27#50
30$00

22850

18$i00

20$00

25$00

35$00
35$00
32$50
32$50
32$50

32$50

32$50
32$50

35$00

18' 

-

Mapas colados em pano, envernizados e com lindas baguetes

Mapa dos navegadores e descobridores 35$00
Mapa de pêsos e meclidas, por <Forest> 37$50
Mapa do corpo humano e seus princi-

pais orgãos. . 25$00
Colecção de quadros de leitrrra cola-

dos em papelão, envernizados, pê-
los autores mais consagrados. 45$00

Quadros históricos, por uChagas Fran-
co>, em B ciclos com baguetes 140$00

(t1

EsfeÍas
Globo terrestre com 20 centímetros de

diâmetro.,,. 45$00
Globo terrestre inclinado com 20 cen-

tímetrosdediâmetro !!i, 60$00
Globo terrestre com meio meridiano

com 20 centímetros de diâmetro. B5$0C-

A oFábrica de Paredes) tem sempre em
depósito globos terrestres de diâmetros di-
Íerentes, esferas celestes, esferas armilares,
barómetos, termómetros, bússolas, imanes, 

"

bandeiras nacionais, etc., etc., etc.

(t



,,!k$iliárn e Tlloual, tscrtl.qr,

Cadeiras gíratórìas ao preço
de yo$oo ow 6o$oo.

)t

Fig.22
Em eucalipto: - 30$00

Em mogno: - 37$00

Fig. 22-Cadeira de
braços com fundo gravado,

própria para professor.,

Fig.24-Estante para livros, própria para escolas.

DIMENSÕFS:

Altura 1.,90
Largura... 0',90
Profundidade 0',30

Fig. 23

Em eucalipto: - 45$00
Em mogno:-60$00

19. _

Fig. 24

Em pinho: - 120$00
Em mognou:,;,190$00

Fig. 23- Cadeira fauteuil com

encosto baixo e fundo gravado.



"fuilcíEe de ?ÃfrenÊÃ," - 9.suede,,,,s (oouco)

Fig. 25 - Ca'valete e
mente emolduradas.

Preços; Cavalete para

t,

I'dem. Para lousrs de

Lousa. As lousas são de 1.' qualidade e sólida-

lousas :

até 1-,20 
[ J;ËiS; _ 33$BB

maiores dimensoes :

( pinho: - 32$00
(mogno:-50$00

Lousas - Em quaisquer dimen-
sões: cada metro quadrado: 32$00.

Fig. 26-Estante para livros

com 2 armários, própria para esco-

las ou escritórios.

DIMENSOES:

Altura .:..... ... ... 2^,00

Largura ..
l

Prof undidade.. . ... . .. . .. 0',35

{i

(,Ì

Fig. 26
Em pinho: - 230$00

Em mogno: - 320$00Pig.25

20_



-,t{,p&il,ifuio e 'lllanria{. €sc$lnft

,ì, Fig. 27

Enr pinho: - 150$00
Em mogno:-220$00

Fig.2.7 
-Cavalete 

e lousa. A

em sentido vertical, podendo as

Íaces ser utilizadas.

Poníeiros lara lonsas : z8oo.

Fig. 28 -Contador 
manual com

lousa. A criança ao mesmo tempo

que aprende a contar escreve os nú-

meros na lousinha junta.

Fig. 28

Em pinho: - 7$00
Em úogno: -9$00
2l

Fig. 29 
:

Em pinho: - 20$00
Em mogno:-30$00

Fig. 29 - Cavalete pró-
prio para o método <João

de 'Deusn, ou outros e para

quadros de leitura.

lousa gira

suas duas



" híokícct de Tnreigs" - 9.s'eede,ç @oure)

O <<stoch, de tnadeit as da rrFribrica de Paredesrr, é

a garantia do seu mobiliririo. A situação da <<.Fd-

brica>, jwnto à tinha do can'r.inko de lferro é de

grande econornia, porque não se cobratn transportes.

Fig. 30 - Lousa dupla, própria para

As duas lousas suspensas por cordas

libradas sobem ou descem suavemente.

grandes demonstrações.

d'aço perfeitamente equi-

ír,

(

Em pinho:
Em mogno: - 250$oo

- 340$00
5ãnp;F'Fig. 30

_22
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Fig. 3I -
eontador me-

cânico com pés

de ferro.

Em pinho:-40$00
Em mogno:-55$00

Fig. 32 - Con-

tador mecânico de

parede, elemento
indispensavel para
o ensino experi-
mental.

Fig. 32

Em pinho: - 20$00
Em mogno:-26$00

Fig. 33

Fig. 33 -- Transferi-
dor para lousa, em ma-
deira de cedro ou de

amieiro.

Preço : - B$00.

-23

Fig. 34

Fig.34-Com-
passo para lousa, em

madeira de plátano-

N.o l-0.,35-:-6$00
N.o 2-0.,40-7$00
N.o 3_0.,50-8$00Fig. 31
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Fig. 35 
-Esquadro 

para lousa. Em

boa madeira.

PREÇOS:

N.o 1 0-,35X 0-,15 - 3$00

N.q 2 -0^,45x 0.,16 - 4$00

N.o 3 - 0',55 X 0',18 - 5S00

(r,

Réguas graduadas

>) ))

de 0.,60 - 3$00

de 1-,00 - 4$00

(
' Fig. 36 - Caixa métrica ou métrico-geométrica. A

<Fábrica de Paredes, tent 4 caixas métricas de preços

diferentes, de harmonia com a quantidadd de material

didactico que cornportam. Leia-se em seguida, a des-

crição de cada caixa.

_24
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Caixa métrica Ír.o I
Contém o seguinte material:

I -Metro articulado
2 Fita metrica vulgar
3'- Colecção de medidas para liquidos
4 - Redução do estere
5 - Cadeia métrica
6 - Decimetro cúbico
7 - Fio de prumo
B -Nivel de pedreiro
9 - Cone

Caixa métrica n.o 2
Contém o seguinte material:

1 - Metro articulado
2 - Fita
3 - Cadeia metrica
4 - Redução do estere

pREÇos [::i
10 - Cilindro
11 - Prisma triangular
12 - Pirâmide triangular
13 - Esfera
14 - Compasso para lousa
15'-Régua para lousa
16-Esquadro para lousa
l7 -Transferidor 

para lousa

armário de
armário de

pinho: 200$00
mogno: 220$00

J,

PREços [:8fi

11 - Nivel de bôlha de
12 - Esfera
13 - Cone
14 - Cilindro
15 - Prisma triangular
16 - Pirâmide triangular
17 - Paralelipípedo
18 - Cubcr
l9 - Pirâmide quadrangular
20 - Pirâmide pentagonal
21 - Piràmide exagonal

armário de pinho: 280$00
armário de rnogno: 200$00

ar

5 - Colecção de medidas para lÍquidos
6 - Colecção de medidas para sêcos
7 

-Capacidade 
do decimetro cúbico

B - Decimetro cúbico com decimetro quadrado e
centimetro cúbico

9 - Fio de prumo
l0-Nivel de pedreiro

25
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22 - Prisma quadrangular
23 - Prisma exagonal
24 -_ Prisma pentagonal
25 - Hemisfério
26 - Cunha esferica

Caixa metrica Íl .o 3
Contém todo o material da caixa métrica n.'2

o seguinte:

27 
-Colecção 

de pesos de ferro até um quilo
28 - Compasso para lousa
29 - Transferidor para lousa
30 - Régua para lòusa (, L

31 -Es{'uadio para lousa ì

^ *^:^ pREçost::H 3lfiáli: i: Hl*,'B8BBB.e mals

35 - Tronco de pirâmide
36-Balança de um quilo
37 - Colecção de pesos de latão até 200 gramas

PREÇos [::fr âIfiâ;i: i: Hll;;,-?g3BB,

32 - Tronco de cone recto
33 - Tronco de cilindro
34-Tronco de prisma

Caixa metrica

38 - Tetraedro
39 - Octaedro
40 - Dodecaedro
4l 

-Icosaedro42-EsÍera
43 - Calote esíérica
44 - Segmentos esféricos

Colecção de linhas

45 - Ângulo recto

il

Íl .o 4

46 - $.ngulo agudo
47 - Angulo obtuso
48 -Angulo curvilinio
49 - Segmento de recta
50 - Linha curva
õ1-Linha quebrada
52 - Linha mixta
53 - Triângulo eqúilátero
54 - Triàngulo isósceles
55 - Triangulo escaleno

Contém todo o material das caixas métricas n." lt 2,
3 e mais o seguinte:

_ 261
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56 * Triangulo rectângulo
57 - Triângulo obtusângulo
58 - Triângulo acutângulo
59 - Paralelogramo
60 - Rectângulo
61 - Losango
62 - Quadrado
63 - Trapézio isósceles
64 - Trapézio escaleno
65-Pentágono regular
66 - Exagono
67 - Heptágono
68 - Octógono
69 - Eneagono
70 - Decágono
7l -Um poligono irregular
72 -Um poligono concavo
73 - Circúnfeiencia
74 - Semi-circunferência
75 - Arco
76 - Elipse
77 -Ovulo78 - Circunferência, com diâmetro, raio, corda,

tangente e secante

Colecção de superfícies

79 - "l riàngulo eqúilátero
80 - Triângulo isósceles
81 - Triânfulo escaleno

82 - Triângulo rectângulo
83 - Triângulo obtusângulo
84 - Quadrado
85 - Paralelogramo
86 - Rectângulo
87 - Losango
88 - Trapezio isósceles
89 - Trapezio rectàngulo
90 - Pentagono
91 - Exagono
92 

-Heptágono93 - Octógono
94 - Eneagono
95 - Decágono
Õó - P.lígBnã 

-i.regrrlar

96 - Polígono côncavo
98 - CÍrculo
99 - Semi-círculo

100 - Coroa circular
101 - F]lipse
102 - Ovulo

N. B. - Os sólidos geométricos são fabricados
geralmente em plátano e cedro.

A diferença de preço em cada caixa métrica é
resultante da qualidade da madeira empregada no
armário, pois que a qualiclade dos sólidos geomé-
tricos é a mesma, tanto para os armários de pinho
como os de mogno.
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(í
I

l

I

I

.
1 

0"'

I sqo

1 teno
i

Srilidos geornétricos da o|ìriltrica de Paredes,

t igot osawente fabricados e a sxta f erfeição

sido claramente corustatada Pelos Ex;"o' Júris
das acirias exposiçôes a que tew cottcorrido.

Fig. 37

pREços [::fr :âiïâ
pinho: 40$00
mogno: 45$00

de
de

B - Tronco de prisma
9 - Tronco de cone

i0 - Tronco de ciJindro
11 - Esfera
12 - Cunha esférica
13 

-Hemisfério

2 PREços [::i
ll 4 - Paralelipípedo
I 5-'lronco de pirâmide
| 6-Prisma triangular

-28

caixa de
caixa de

pinho : 105:i00
mogno : 112$00

corEcçÕns DE SÓUD0S CE0MÉTRIC0S

Colecção Íl .o
1 - Cubo
2 

-Paralelipípedo3 - Pirâmide
4 - Prisma
5 - Cone
6 - Cilindro
7 - Tronco de pirâmide

Colecção n

i - Cubo
2 - Piramide triangular
3 - Pirâmide quadrangular
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)

7 - Prisma quadrangular
B -- Tronco de prisma
9 - Cone

l0 -- Tronco de cone
11 - Cilindro
12-Tronco de cilindro
13-Um poliedro regular
14 - Um poliedro irregular
l5 - Esfera
16 - Hemisferio
l7 - Cunha esferica
18 - Segmentos esféricos
19-Esfera e calote
20 - Esquadro para lousa
91-Compasso para lousa
'22 

- T ransferidor para lousa

{olecção Ír.o 3

1- Cubo
2 - Paralelipípedo
3 - Pìràrnide triangular
4 - Pirâmide quadrangular
5 - Pirâmide peutagonal
6 - Pirâmide exagonal
7 - Tronco de pirâmide
B - Prisma triangular
9 - Prisma qüa'drangular

10 - Prisma pentagonal
11 - Prisma exagonal

12-Tronco de prisma
13 - Cone recto
14 - Cone obliquo
l5-Tronco de cone recto
16-Tronco de cone oblíquo
17-Tronco'de cone dando hipérbole
18-Tronco de cone danclo parabola
19-Prisma triangular dividido em três pirâmides

equivalentes
20 - Cilindro
21-Tronco de Cilindro
22-Esfera
23 - Hemisferio
24 -Esf"era e Calote
25 - Segmentos esféricos
26 -_ Cunha esÍérica
27 -Tetraedro regular
28 - Exaedro
29 - Octaedro
30 - Dodecaedro
31 - Icosaedro
32 - Um poliedro irregular
33 -- Esquadro para lousa
34 - Compasso para lousa
35 - Transferidor para lousa

/

I O, ,o,rOos geotnétricos são fnbricar{os r{e 
I

' pkÍtano ott. de boa rnadcira.

29
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A .Fábrica de Paredesn tem pessoal especializado para o
fabrico de colecções de sólidos geométricos e modelos cristalo-
gráficos por mais complexas que sejarn as colecções. Pede aos

seus Ex.mos Clientes o Íavor de indicar as colecções
que desejam adquirir e rápidamente se fabricam.

Balanças decimais
Preço desde 60$00

Frg.38.-Es-
calão ou craveira
para medir nas
escolas bem or-
ganizadas o de-
senvolvimento fí-
sico do aluno.

Pranchetas para desenho

Fabricados em boa madeira. Preço
desde 15$00.

Fig. 41 -Tinteiroem porcelana ou vidro,
próprio pafa carteiras
escolares.

Fig. 4l

(,í

r
ï

I

h

Fig. 39

Em nogueira: desde
6$00. ConÍorme

o tamanho.

Fig. 39 - Paleta

-45$00 
para pintura em di-

- 52$oo versos tamanhos.

Fig. 40 - Tinteiro
para duas ou mais tintas,
adequado para profes-
sora.

Fig. 40

De uma tinta : - 5$00
De duas tintas: - 7$50

De três tintas: - 10$00

Fig. 42 -Esca rrador
de pé .com-
pleto com
louça esmal*
tada."

(r

Em pinho:
Em mogno:

Fig. 42

Preçor 25S00,Fig. 38
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ì

Fig. 43 - Escar-

rador de pé com
;tarnpa automática.

Fig. 43

Preço: 37S50

Fig. 44-Lavatório de Ìerro com

bacia de válvula,

PREÇOS

Lal atório em Íerro......
Balde em esmalte......
Bacia com válvula .. . . ..

Jarro ....

Saboneteira

22$00

13$00

17$00

13S00

5$00

TOALHAS:

Fig. 44

em bom pano e bom tamanho

Preço: 5S00
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(.r'
FÌg. 45 -Cama de ferro de 8 X 4

própria para asilos.

Fig. 45

Preço: 45$00

Fig. '16

Preço: 50S00

Fig. 46 - Cama de ferro

com duas cabeceiras, própria

para colégios, de BX4 pal-

mos.

- -32

t

Fig. 47

Preço: em pinho ou
eucalipto com tampa de'
lousa 25$00.

Em mogno com tâm-
po de marmore 55$00,

Fig.47 -Mesi-nha de cabeceira,
própria para colé-
gios'e asilos.

("
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Exisíetn no f aís uririos Coltígios, Hoíeis, Casinos e Casas particulares

que receberant da ,rlidl.trica de Pqrcdesr> todo o mobìlirírïo que posswetr.

De bonc grado indicarentos sos fa.nos Clietttes, Cosas f>artìculares,
Hoteis c Hospitois que. tenhant. adquirido mobilidrio na ul;cibrìca de

Paret{eso, af,tn de rtípitlamertlc f oduern, o,aaliar da petfeição e solidez.

ULI
drz. {

ì

+

Fig. 48

Preço: 170$00

Fig. 48 - Ca-
noa em zinco para

banho geral.

Preço: 52$00

Fig. 49 - Colchões
de arame com 4 palmos
delargurae3fios.

CoLchão de folheLlto
de 4 palmos de largo em
bom riscado: 45$00.

@@
trig. 49
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Secção de Carpintaria
{,h

i A <Fábriç:a de Paredes> tem

' e máquin'a de preiiãração de
sÇs, é sem duvida uma das poucas
síderar absolwtamente f erfeito.

1

anexo uma bem montada secção de carpintaria.
soalhos, faxas e forros com rincão, adquirìda ha poucos

máquinas que existem no país cujo trabalho se pode

Plirrçc)5:
Metro quadrado

desde B$00

mê-_

con-

Soalhos aparelhados. ,1

', ,|'i

h

Forros aparelhados desde .5$00

Portas interioriores ou janelas desde 24$00

Caixilhos de abrir ou correr desde 25$00

Vigamentos de pinho ou eucalipto, desde (cada metro cirbico) 170$00

Fasquio - cada molho de 40 varas. 4$00

Venda de madeiras serradas
Metro cubico

Madeiras de pinho desde 180$00

Madeiras de cas"tanho. desde 400$00
Madeiras brasileiras desde 450$00

Peçam tabelas
31
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